
Beleidsplan Stichting Mebi  

Doelstelling en beleid 
 
Stichting Mebi wil financieel projecten steunen en/of opzetten op het gebied van gezondheid, 
onderdak, onderwijs en werkgelegenheid in landen waar dit door de overheid niet of minder 
wordt ondersteund. De stichting wil stimuleren dat de mensen ter plaatse de inzet en arbeid 
inbrengen en de stichting (voor een deel) het geld, zodat de mensen zich ook betrokken voelen. 
Het doel is vooral om mensen met hulp van de stichting kansen te bieden voor de toekomst. 
Gezondheid is natuurlijk de basis om een toekomst te hebben. Onderdak is een eerste 
levensbehoefte. Als mensen een gerichte opleiding krijgen hebben zij meer kans op werk en 
kunnen zo voor zichzelf en hun gezin zorgen. Mensen die een eigen bedrijfje willen beginnen 
kunnen financieel worden gesteund middels een gift of een lening (microkrediet). 
Regelmatig worden door bestuursleden bijeenkomsten bezocht waar informatie wordt gegeven 
door stichtingen en organisaties die door Stichting Mebi worden ondersteund zoals b.v. Stichting 
Vluchteling en Artsen zonder Grenzen. Hiervan worden nooit reiskosten gedeclareerd. 

Wijze van verwerving van inkomsten 

Stichting Mebi verwerft haar inkomsten via giften van particulieren en bedrijven. Via de website,  
PowerPoint presentaties en voorlichting door bestuursleden worden de activiteiten van Stichting 
Mebi onder de aandacht gebracht. 

Het beheer en de besteding van het vermogen 

De projecten die ondersteund worden door Stichting Mebi zijn divers. 
Alle bestuursleden kunnen een project aandragen dat aansluit bij de doelstelling van de 
stichting. Via de post en email krijgt Stichting Mebi veel aanvragen om projecten te 
ondersteunen. Deze aanvragen worden zorgvuldig getoetst op betrouwbaarheid en aansluiting 
op de doelstelling. Sommige aanvragen worden eenmalig gesteund, maar er zijn ook stichtingen 
en organisaties die al jaren door Stichting Mebi worden ondersteund zoals b.v. AMREF, Stichting 
Vluchteling, Kerk in Actie, Artsen zonder Grenzen, Stichting Antwoord, SOS kinderdorpen, MAF, 
Mercy Ships en Save the Children.  

In 2015 zijn 2 bestuursleden met AMREF naar Afrika geweest om diverse projecten te bezoeken 
waaraan de stichting heeft bijgedragen zoals het bestrijden van meisjes besnijdenis, een 
waterproject en een kliniek ter verwijdering van fistels bij vrouwen. 
Er is een verlangen om een keer een wat groter project te ondersteunen. Dit verlangen is 
besproken met AMREF waarop zij een aantal projecten hebben belicht die daarvoor in 
aanmerking zouden kunnen komen.  
Het project van Nice Leng’ete in Kenia is uitgekozen. “A Nice Place” wordt een opvanghuis ter 
voorkoming van besnijdenis van jonge meisjes in Kenia. Het project zal ongeveer € 200.000 
kosten. Stichting Mebi zal de volledige bouwkosten van “A Nice Place” voor haar rekening 
nemen en AMREF zal de bouw begeleiden en zorgen voor de bemensing en continuïteit. 

Minimaal 1 keer per jaar komt het bestuur bijeen om de jaarcijfers en de projecten te bespreken 
en daarnaast is er onderling contact via de mail. Door 2 onafhankelijke bestuursleden wordt 
voorafgaand aan de bestuursvergadering een controle op de kas en bank uitgevoerd.  



Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Het is niet de bedoeling om vermogen op te bouwen, in 
principe worden de binnengekomen giften en schenkingen in het jaar daarop uitgegeven. Het 
vermogen staat op spaarrekeningen bij de Rabobank en de Triodos Bank en is direct 
beschikbaar om projecten te betalen. 

Het logo van de stichting bestaat uit onderstaande symbolen waarmee geprobeerd wordt uit te 
drukken waar de stichting voor staat. Onder het motto “Niemand kan iedereen helpen, maar 
iedereen kan iemand helpen” probeert Stichting Mebi het verschil te maken voor mensen die 
hulp nodig hebben, want helpen helpt.  
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